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Een starterspakket  
vol nieuwe kansen

© Layla Aerts

Brussel, 28 september 2019

Trouwe Sympathisant,

Jonge mensen maken plannen. Ze dromen ervan op eigen benen te staan. 

Recente cijfers geven aan dat de meesten daarbij kunnen rekenen op een 

zetje in de rug van de ouders. Voor de aanschaf van een eigen huis gemiddeld 

ongeveer 35.000 euro. Gemiddeld. Voor sommigen dus nog een pak meer. 

Maar er zijn er ook heel wat die op géén enkele ruggensteun kunnen rekenen. 

Jongeren die zonder rugzak en vaak met conflicten het ouderlijk huis verlaten, 

jongeren die achttien worden en de deur van de instelling achter zich 

dicht trekken, alleenstaande jonge moeders met kinderen maar zonder 

middelen, jonge autochtone gezinnen en gezinnen die in ons land toekomen 

met als enige bagage de trauma’s uit hun kapotgeschoten land en jeugd.

Voor deze groepen van jongeren die van nul of van onder nul moeten beginnen, 

probeert Caritas Hulpbetoon met gerichte, beperkte tussenkomsten toch mee 

te helpen om een nieuwe start mogelijk te maken: met een kinderbed en een 

matras, een ijskast of een tafel en stoelen, concrete dingen die beantwoorden 

aan concrete noden, en steeds met ondersteuning van een begeleidende dienst. 

We delen niet zomaar geld uit.

Het zijn kleine bedragen, maar voor jongeren die weifelend de stap naar 

zelfstandigheid zetten, kan het een groot verschil betekenen. Een belangrijke 

stap van overleven naar leven. En misschien zeker zo belangrijk: de wetenschap 

dat ze daarbij door anderen gesteund worden, er niet helemaal alleen voor 

staan. U leest er meer over in deze info.

Maar we kunnen alleen maar blijven helpen, als mensen zoals u óns blijven 

helpen. De nood is hoog en we kunnen niet op alle vragen een antwoord 

bieden, maar we proberen waar mogelijk een betekenisvol verschil te maken. 

Met uw steun. Mogen we ook voor deze actie op uw hulp blijven rekenen?

Alvast van harte dank, zeker ook in naam van die jongeren en gezinnen voor 

wie u het mee mogelijk maakt dat de deur naar de toekomst opengaat…

Dominic Verhoeven Bruno Aerts

Ondervoorzitter Voorzitter

Omdat iedereen recht heeft op een toekomst



Startersbedrag ondersteunt duurzaam herstel
Precieze cijfers zijn er niet, maar jaarlijks gaan heel wat mensen in Vlaanderen alleen wonen. Vaak gaat 
het over jongeren die het ouderlijk nest verlaten, maar er zijn ook jonge mensen die vertrekken uit een 
voorziening, jonge gezinnen die toekomen in ons land of ouders die na een breuk op zoek zijn naar een 
nieuwe start. Dat loopt niet bij iedereen even makkelijk. Caritas Hulpbetoon ondersteunt mensen die 
het moeilijk hebben uit elk van deze drie groepen.
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Een kinderbed en een matras

Roos (17) is opgegroeid in armoede. Vorig jaar kreeg ze een zoontje. Maar 
haar vriend bleef niet bij hen, zodat ze Jeremy nu alleen opvoedt. Bij haar  
ouders wilde ze niet blijven, omdat haar vader ernstige psychische problemen 
heeft. Met de goedkeuring van de jeugdrechtbank koos Roos voor auto-
noom wonen en onlangs vond ze een appartement. Maar de huurwaarborg 
vraagt al haar middelen, waardoor ze niets over heeft voor de inrichting.

De begeleiders van Roos klopten aan bij Caritas Hulpbetoon voor een kinderbedje, 
een matras en een verzorgingskussen. ‘Ik wil mijn school afmaken, maar ik 
wil ook dat Jeremy niets tekort heeft’, zegt Roos.

Renteloos lenen bij het OCMW

In Vlaanderen bestaan heel wat 
manieren waarop mensen met 
een moeilijke start ondersteund 
worden. Zo kan een OCMW, zoals 
in het geval van Elisabet, een 
terug vorderbare steun toekennen. 
Dat is een bedrag dat voor een 
vooraf omschreven doel benut 
kan worden en nadien renteloos 
in schijven terugbetaald wordt. 
Vaak gebeurt dat rechtstreeks, 
bijvoorbeeld via inhouding op  
het leefloon of via de schuld
bemidde laar. Een OCMW kan ook 
beslissen de steun als nietterug
vorderbaar te geven. In dat geval 
is er geen terugbetaling en gaat 
het in feite om een schenking aan 
de betrokken personen.

De beslissing over het toekennen 
van deze vorm van steun ligt bij 
het Bijzonder Comité van de 
Sociale Dienst. Dat zijn mensen 
die door de lokale politieke 
partijen aangeduid worden. Vaak 
zijn deze mensen hoofdzakelijk 
politiek geëngageerd, al wordt er 
ook gekeken naar betrokkenheid 
op sociale thema’s. De sociaal 

assistenten stellen tijdens zo’n 
comité hun dossier voor, waarop 
de beslissing volgt. Niet altijd 
wordt de assistent gevolgd of 
wordt er steun toegekend.
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Startersbedrag ondersteunt duurzaam herstel

Comités of de premie effectief 
toegekend wordt. 

Een Startersbedrag op maat

Wanneer de structurele, door de 
overheid voorziene, steun niet 
gegeven wordt, iemand niet in 
aanmerking komt of de steun niet 
toereikend is, wordt op de deur 

Installeren met een premie

Wie uit een situatie van dak en 
thuisloosheid komt, kan in België 
ook rekenen op een Federale 
Installatiepremie. Na een interventie 
van Caritas Vlaanderen in 2018, 
werd de regelgeving rond de 
toekenning van die premie bijge
stuurd. Voortaan hebben ook 
jongeren die een voorziening 
verlaten en alleen gaan wonen 

recht op die premie. Ook hier is 
het lokale Bijzonder Comité 
bevoegd, dat bekijkt of iemand 
voldoet aan de voorwaarden om 
de premie te krijgen.

Ook voor gezinnen die nieuw zijn 
in ons land, kan een dergelijke 
premie aangevraagd worden. Het 
hangt ook hier af van de lokale 

van Caritas Hulpbetoon geklopt. 
Daar proberen we alsnog een 
budget te voorzien om wie elders 
niet geholpen kan worden, toch 
een nieuwe start te geven. Dat 
gebeurt steeds via een organisatie 
die de persoon of het gezin 
begeleidt. Vaak is dat een thuis
begeleidingsdienst of een sociale 
organisatie die zich richt op mensen 
in een kwetsbare situatie.

Met een Startersbedrag, een 
bedrag dat besteed kan worden 
aan een koelkast, een bed, een 
verzorgingstafel, etc., zet Caritas 
Hulpbetoon mensen die de stap 
naar zelfstandigheid zetten, terug 
op weg. Dat is vaak maatwerk, op 
basis van de vraag van de kwets
bare persoon en de organisatie 
die de begeleiding voorziet.
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Een tafel en vier stoelen

Gezinnen op de vlucht voor oorlog en geweld kampen vaak met dezelfde problemen. Elisabet (41) is mama van drie  
kinderen. Haar man kwam om in Rwanda. Het gezin werd erkend en na een verblijf in een Lokaal Opvanginitiatief  
kregen ze een sociale woning toegewezen. De aankoop van spullen voor het huis slorpten veel budget op en veel 
financiële marge was er niet.

Via een lening bij het lokale OCMW kon het gezin voor elk kind een bed en een matras aankopen. Een eettafel en vier 
stoelen werden aangekocht met steun van Caritas Hulpbetoon. Intussen gaan de drie kinderen naar school en leerde 
Elisabet Nederlands. Via tijdelijke contracten als poetshulp in een nabijgelegen zorgvoorziening heeft ze een inkomen. 
Intussen studeert ze verder om als verzorgende in de zorgvoorziening aan de slag te kunnen.

Elk jaar krijgt Caritas Hulpbetoon vragen naar ondersteuning van jongeren zoals Roos. Maar er zijn ook alleen
staande mama’s of papa’s die na een breuk de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Voor hen brengt de 
breuk niet alleen emotionele, maar ook financiële problemen met zich mee. Als de kinderen in beide woningen 
opgevangen worden, moet er opnieuw fors geïnvesteerd worden. Dat is niet voor iedereen haalbaar. 
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De open deur

Voor wie elders voor een gesloten 
deur staat, maakt de steun van 
Caritas Hulpbetoon alle verschil. 
Die deur gaat altijd open voor 
iedereen, zonder onderscheid. 
Vanuit de liefde voor de kwetsbaren 
en herkenning van de Andere in 
wie op de deur klopt, wordt steeds 
gezocht naar een juiste oplossing. 
Waar rechten nog niet opgenomen 
zijn, wordt eerst die weg verder 
bewandeld. Wanneer alle andere 
kanalen uitgeput zijn of de situatie 
te urgent is, is er nood aan 
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Fiscaal attest

Rijksregisternummer

Indien wij beschikken over uw 

rijksregisternummer wordt uw 

gift van minstens 40 Euro per 

jaar automatisch opgeladen 

in uw belastingaangifte. 

Gelieve ons dit dan ook door 

te geven.
• Alle namen in de voorbeelden zijn fictief

middelen om mensen terug op 
weg te helpen.

Met het Startersbedrag geeft 
Caritas Hulpbetoon net daar een 
antwoord op. Het is een snelle en 
efficiënte manier om dringende 
financiële zorgen weg te nemen, 
zodat wie in nood is opnieuw kan 
werken aan een structureel en 
duurzaam herstel. Het is een 
belangrijke stap, een stap van 
overleven naar leven.


